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זרעים סדר

כ�ת ס� ק ב�ר�כו�ת מ� ר� ]0048,45[ ו פ�

ת כו� ר� ו,א]  [ב�

ת?  ע�ל מ�ב�ר�כ-ין "כ*יצ�ד רו� פ* ה�
ן פ*רו�ת ע�ל יל� א- ר:  הוא ה� מ* או�

ה�ע*�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ",  פ�ר-י "בו�ר*א
ן,  מ-ן חו�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ י- י� ה�

או�מ*ר:  הוא ה�י�י-ן ש�ע�ל
ה�������H:� ."ןֶפֶּג�פ�ן".  פ�ר-י "בו�ר*א

�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ פ*רו�ת ו�ע�ל אר� או�מ*ר:  הוא ה�
ה",  פ�ר-י "בו�ר*א מ� ד� א9 ה�

ת,  מ-ן חו�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ פ� ה�
או�מ*ר:  הוא ה�פ�ת ש�ע�ל

יא צ- מו� ן ל�ח�ם "ה� ה�אר��vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ".  מ-
ת ו�ע�ל קו� ר� י� ר:  הוא ה� מ* או�

ה".  פ�ר-י "בו�ר*א מ� ד� א9 ה�
ה ר�ב-י הוד� או�מ*ר:  י�

ינ*י "בו�ר*א ד�ש�א-ים". מ-

[תלמוד] 

כ�ת-יב: 
ים ל- ה- ה ה�אר��vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ  "ל�ייכ�ד,א) (ת� א� לו� ב�ה".  ו�י�ש�ב*י ת*ב*ל ומ�

נ�ה נ�ה< ן כ�לום ה� ה�עו�ל�ם, מ�ע�ל,  מ-
ת.  לו� ש�י�ת-ירו ע�ד וו� צ� מ- ה�

ר הו:  ר�ב-י אמ� ב� א�
כ�ת-יב: 

ש  "פ�ןכב,ט) (ד�ב�ר-ים ד� ק� אה,  ת- ל* מ� ה�
ע ר� ז� בואת ת-ז�ר�ע א9ש�ר ה� ם."  ות� ר� כ� ה�

ם ל� עו� או� כDלו� ה� לו� כ�ר-י,  ע� תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂשוי ומ�
הו ה.  ומ� כ� ר� ? ב� נו� יו� ד� פ-

י ר�ב-י ב- ה, ר� י� ק- ז� י-ר�מ�י�ה,  ח-
בון ר�ב-י יש:  ב�ן ש-מ�עו�ן ר�ב-י ב�ש*ם א� ק- ל�

ים ל- ה- ל�יי:   "אמ�ר�ת�טז,ב) (ת�
נ�י ד� י א9 ת- ב� ה, טו� ת� ע�ל�יך."  ב�ל א�

ם , [ אכ�ל�ת� א- ]49וב*ר�כ�ת�
.  מ-�"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁש�ל����p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך כ�א-לו כ-ב�י�כ�ל אכ�ל�ת�

ר:  ד�ב�ר אח*



י ת- ב� יך",  ב�ל "טו� ל� ע�
ה ל� ב� י א9נ-י מ� ת- ב� ב����戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוגופ����p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך.  טו�

ר:  ד�ב�ר אח*
י ת- ב� יך",  ב�ל "טו� ל� ע�

ת כ�ל י-ב�ל�לו בו� טו� או ה� י�ב� ע�ל�יך.  ו�
ר א:  ר�ב-י אמ� אח�
הו ל מ� ע�ל�יך"?  "ב�

י ינ- א* ה מ*ב-יא ש� ב� מ-ב�ל�ע�ד�יך.  ה�עו�ל�ם ע�ל טו�
ה מ� ר:  ד�א�ת� כ� אמ�

יש י�ר-ים לא  "וב-ל�ע�ד�יךמא,מד) (ב�ר*אש-ית ת א- ".  א� י�דו�
נ*י ח-י�א:  ר�ב-י ת�

ה-לול-ים",   "ק�ד�שיט,כד) (ו�י-ק�ר�א
ד מ* ל� נ�יו ב�ר�כ�ה ט�עון ש�הוא מ� פ� ול�אח9ר�יו.  ל�

ן כ� ה ר�ב-י ה�י�ה מ- יב� ק- או�מ*ר:  ע9
ם לא ע� ט� ���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך.  ע�ד כ�לום אד�ם י- ר* ב� י� ש�
י�ה ו�ר�ב-י ח�������H:� ."ןֶפֶּג�י ר�ב-י מ� ר� י ס�ל�קון י- מ* ה.  ל� את� ט� ח�

ן.  וב*ר����p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ח�������H:� ."ןֶפֶּג�י ר�ב-י ק�פ��vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ יה� ל* ע9
ר י�ה:  ר�ב-י ל*יה אמ� מ� ר� י-

ת ש�כ�ל ע9ב�ד�ת� י�אות" וו� צ� מ- ת ה� עונו� ה."  ט� כ� ר� ב�
ן נ�י- ת ש�כ�ל ומ- וו� צ� מ- ת ה� עונו� ב�ר�כ�ה?  ט�

א ר�ב-י חומ� נ� ר:  ר�ב-י ב�ש*ם כ�ה9נ�א ב�ר א�ב�א ר�ב-י ת� ז� ע� ל� א�
ת ל�ך  "ו�א�ת�נ�הכד,יב) (ש�מו�ת ן לDח�ת א� ב� א� ה ה� ר� תו� ה� ה",  ו� ו� צ� מ- ה� ו�

יש ק- ה ה- ר� ל�מ-צ�ו�ה:  תו�
ה עונ�ה תו�ר�ה מ� ב�ר�כ�ה,  ט�
ה א ף ו� צ� ת מ- עונו� ב�ר�כ�ה.  ט�
נ�ן ר�ב-י ח� א נ�ס�ב יו� ת� י� יו, ל�פ�נ�יו וב*ר����p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ז� ר� אח9  ול�

ה ו� ה9 י�א ר�ב-י ו� ר ח- א ב� ב*יה.  מ-ס�ת�כ�ל ו�
ר נ�ן:  ר�ב-י ל*יה אמ� ח� יו�

ה מ� י�א, ל� ל� ב� כ�ל א�ת� "ב� ת� ס� ב-י?  מ-
ין ש�הוא "כ�ל ל����p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ל*ית מ- ש-ב�ע�ה,  מ-

עון יו"?  ל�פ�נ�יו ב�ר�כ�ה ט� ר� אח9 ול�
ית ל*יה,  א-
ה ל*יה?  צ�ר-יכ�ה ומ�

נ*י פ� .  ש�������H:� ."ןֶפֶּג�ל�ע-ינ�תו� מ- תו� ט� ע� מ� מ�
ית ל* נ�ן ל�ר�ב-י ל*יה ו� ח� ?  ש�������H:� ."ןֶפֶּג�ל�ע-ינ�תו� יו� תו� ט� ע� מ� מ�

ה נ�ן?  ר�ב-י ל*יה ע9ב�ד מ� ח� יו�
�"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁשום ב-ר�י�ה.  מ-

יה ת* ל� נ�ן ד�ר�ב-י מ- ח� אמ�ר�ה,  יו�
לו ש�כ*ן פ- ש�ל�ע*נ�ב,  אח�ת פ�ר-יד�ה אכ�ל א9

ש�ל�ר-מו�ן,  אח�ת פ�ר-יד�ה או�
עון ש�הוא .  ל�פ�נ�יה� ב�ר�כ�ה ט� יה� ר� אח9 ול�

ן מ� ז� ן, ב- ים כ�מו�ת ש�הוא י�י- ר- מ� הוא, או� יו:  ש� ל� ע�
ה�ע*�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ",  פ�ר-י "בו�ר*א

ין א* ין ו� ל- ט� נו נו� מ� ם.  מ- י- ד� י� ל�
ן מ� ז� ים ש�הוא ב- ר- מ� זו���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג, או� ע�ל�יו:  מ�



ה�������H:� ."ןֶפֶּג�פ�ן",  פ�ר-י "בו�ר*א
ין ל- ט� נו� נו ו� מ� ל�י�ד�י-ם.  מ-

ר.  ר�ב-י ד-ב�ר*י ז� יע� ל- א<
ים מ- כ� ח9 ים:  ו� ר- מ� או�

ין ין ח�י ב* מ�זו���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג,  ב*
ים ר- מ� ה�������H:� ."ןֶפֶּג�פ�ן",  פ�ר-י "בו�ר*א ע�ל�יו או�
ין ל- ט� נו� נו ו� מ� ל�י�ד�י-ם.  מ-

ר א:  ר�ב-י אמ� ב� א�
ין ן מ-�"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁשום בו� א* ד� אQכ�ל-ין.  אב�

הו:  ר�ב-י ב�ש*ם ז�ב�ד-י ב�ר י�ע9ק�ב ר�ב-י ב� א�
ים ש�מ�ן ר- מ� ת, או� י- ה�ע*�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ".  פ�ר-י "בו�ר*א ע�ל�יו ז�
ר י�א ר�ב-י אמ� ר ח- י פ�פ�א ב� מ* Dז�עו�ר�א:  ר�ב-י ק

א נ*ית� ת� כ*ן:  אמ�ר�ה ומ�
ן "חו�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ ה�י�י-ן,  מ-
ה�������H:� ."ןֶפֶּג�פ�ן".  פ�ר-י "בו�ר*א או�מ*ר הוא ה�י�י-ן ש�ע�ל

או ן, ל� י�י- הוא?  ש�חוק ו�
ן "חו�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ א�ל�א מ�ר ל�א ה�י�י-ן",  מ-
א אר ה� ה�ד�ב�ר-ים,  כ�ל ש�
ינ�ן ש��"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁש�חוק-ין פ-י ע�ל א ף ע* ן, ב� ן.  ה* ה*

א ר�ב-י ב� ר:  א� אמ�
ן ר�ב יהו� ר* ל, ת� מוא* אמ�ר-ין:  וש�

ים י�ר�ק ר- מ� לוק, או� ע�ל�יו:  ש�
".  נ-ה�י�ה "ש�ה�כ�ל ב-ד�ב�רו�

א ר�ב-י ר� עו� ל:  ב�ש*ם ז� מוא* ש�
ש��"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁש�ל�ק�ן,  ל�פ�תו�ת ר�אש*י

ם ים ב�ע*ינ�ן א- ר- מ� ן, או� ם:  ה* יה� ל* ע9
ה";  פ�ר-י "בו�ר*א מ� ד� א9 ה�

ים ר- מ� ן, או� ק� ח� ן:  ש� יה� ל* ע9
".  נ-ה�י�ה "ש�ה�כ�ל ב-ד�ב�רו�

ר ה:  ר�ב-י אמ� ס* יו�
א נ*ית� ת� כ*ן:  אמ�ר�ה ומ�

ן "חו�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ ה�פ�ת,  מ-
יא או�מ*ר הוא ה�פ�ת ש�ע�ל צ- מו� ן ל�ח�ם "ה� ה�אר��vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ".  מ-

או ת, ל� יא?  ש�חוק�ה ופ� ה-
ן "חו�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ א�ל�א מ�ר ל�א ה�פ�ת",  מ-
א אר ה� ה�ד�ב�ר-ים,  כ�ל ש�
ינ�ן ש��"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁש�חוק-ין פ-י ע�ל א ף ע* ן, ב� ן.  ה* ה*

י�א ר�ב-י ר ח- א ב� נ�ן:  ר�ב-י ב�ש*ם ו� ח� יו�
ת י- יו:  כ�בוש, או�מ�ר-ים ז� ל� ע�

ה�ע*�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ".  פ�ר-י "בו�ר*א
ין ר�ב-י י�מ- נ� נ�ן:  ר�ב-י ב�ש*ם י�פ�ת ב�ר ב- ח� יו�
ים י�ר�ק ר- מ� לוק, או� ע�ל�יו:  ש�



".  נ-ה�י�ה "ש�ה�כ�ל ב-ד�ב�רו�
ר ל ר�ב-י אמ� מוא* ב ב�ר ש� ק:  ר� ח� צ� י-

א נ*ית� ת� א מ� ע� י� ס� ין ל�ר�ב-י מ� י�מ- נ� ב,ו) (פסחיםי�פ�ת:  ב�ר�ב-י ב-

לא כ�בוש-ין לא "א9ב�ל מ�ב�D"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁש�ל-ין".  ו�לא ש�לוק-ין ו�
ם ן,  ב�ע*ינ�ן א- ה*

א אד�ם צ* ן י�ד*י ב�ה�ן יו� ת� ב� ב�פ�ס�ח.  חו�
ר א:  ר�ב-י אמ� ר� עו� ז�

ן נ�ן ר�ב-י מ-ן מ-ש�מ�ע י�ד�ע מ� ח� י�אות?  יו�
י�א ר�ב-י ר ח- א ב� ין ר�ב-י או� ו� י�מ- נ� י�פ�ת?  ב�ר ב-
י�א ר�ב-י ל�א ר ח- א!  ב� ו�

ד עו� ה�ד�א:  מ-ן ו�
ן נ�ן מ�ה מ- א9 ין ד� י- מ�  ח�

ין נ- ב� א,  ע�ל-ין ר�ב�ר�ב�י�א ר� י�ת� ר� אב� ין ���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוגדולים <חכמיםל� נ�ס- כ� חודש> ראש לסעודות נ-

ין ב- נ�ס� ין ו� ס- מו� ין תור� כ- ר� ב� ה".  פ�ר-י "בו�ר*א ע9ל*יהו�ן ומ� מ� ד� א9 ה�
ין ס- מו� תור� ן?  ש�לוק-ין ל�או ו� ה*

ן יא, ת*ימ�ר, ש�נ�י�א א- "מ�רו�ר-ים",  ה�תו�ר�ה  ש�אמ�ר�הה-
ן יו� ין, כ* ס- מו� ה תור� ל� ט� ן, ב� ק� ל� �"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁש� מ�ר�ת�ן.  ש�

ר ה ר�ב-י אמ� ס* א�בון:  ב*יר�ב-י יו�
א ל� ין:  ו� י���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג- ל- פ�

ל ת, ע� י- כו� י�ד*י ז� ר� ד� י,  ל*אכ*ל ש� ח�
הוא.  ש�כ�בוש, ב�ע*ינו� פ-י ע�ל א ף

ן יו� ק, כ* נ�ה.  י�ר� ת� ש� , נ- קו� ל� �"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁש� ש�

ר:  אח�א ב�ר י�ע9ק�ב ר�ב-י אמ�
���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוגון ל� פ� ת� י�ה ר�ב-י א- מ� ח� ין,  נ� נ- ב� ר� ו�

י�ה ר�ב-י מ� ח� ר:  נ� אמ�
יא צ- מו� ן ל�ח�ם "ה� �vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ";  מ- אר� ה�

ין נ- ב� ר� אמ�ר-ין:  ו�
יא צ- ן ל�ח�ם "מו� ה�אר��vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ"  מ-

י�ן ין פ�ל���戣����⼺⼯戣뾸D`���� .ְךָפּוג�ו�ת�א א-ל�י-ן את� נ- א- פ�ל���戣����⼺⼯戣뾸D`���� .ְךָפּוג�ו�ת�א.  כ�
ל�פ�ת, 

נ�א ר�ב-י ינ� ל ו�ר�ב-י י-צ�ח�ק ב�ר ח- מוא* י, [ ב�ר ש� ימ* ]50א*
ר:  ח�ד אמ�

ה,  ל�פ�ת, "לא ת� י� ת" ה� פ�
נ�א ר� Qח ר:  ו� אמ�

יא ל�פ�ת, "לא ת" ה- ת.  ע9ת-יד�ה פ� יו� ה� ל-
ים ל- ה- י (ת� ה- ב,טז) "י� אש ב�אר��vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ ב�ר פ-ס�ת ע� ר� ה�ר-ים".  ב�

י�ה ר�ב-י מ� ר� א:  ר�ב-י קDמ*י ב�ר*י���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך י- ר� עו� ז�
יא צ- מו� ן ל�ח�ם "ה� ה�אר��vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ",  מ-
יה.  ס* ל� ק� ו�
י ב- ר� ה, כ� י�ה?  מ� מ� ח� נ�

ב ש�אֹּלא ר* ע� ת.  ר�אש*י ל� יו� ת- או�
ן מ- ה, "ה� ת� ע� אֹּלא מ* �vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ", ש� אר� ב ה� ר* ע� ת!  ר�אש*י ל� יו� ת- או�

יה ע�ל ת* ע� י�ה ד�ר�ב-י ד� מ� ח� ן",  פ�ר-י , "ה�בו�ר*אנ� פ� ������H:� ."ןֶפֶּג� ה�
ן ו�ע�ל הו� ת� ע� ה�������H:� ."ןֶפֶּג�פ�ן".  פ�ר-י , "בו�ר*אד�ר�ב�נ-ין ד�
ן ר�ב-י יק� ר- ר:  ז� אמ�



א ר�ב-י ר� עו� י:  ז� ע* ב�
ן א ד-נ�ס�ב אה* ס� מו� ל ומ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך תור� פ� י, ונ� לו� נ*יה,  ע9 מ-
הו ן ע9לו�י מ�ב�ר�כ�ה מ� מ� י�נות?  ז� נ� ת-
הו ין ב*ינו� מ� ב* ם?  א�מ�ת ל� י- מ� ה�

ין:  ר- אמ�
ן,  מ� ���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְךת� כ� ן ל� ו* ה.  ד�ע�תו� כ- ל� ח- ת� מ-
תו� כ-ו*ן ל�כ����p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך לאה�כ�א,  ב�ר�ם ע� מ-ת�ח-ל�ה.  ד�

נ*י ח-י�א:  ר�ב-י ת�
ין ת ע�ל מ�ב�ר�כ-ין א* פ� פו�ר*ס.  ש�הוא ב�ש�ע�ה א�ל�א ה�

ר י�א ר�ב-י אמ� ר ח- א:  ב� ו�
ה,  ה�ד�א ר� אמ�
ן לחם> <כיכרע9לו�י,  ומ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ע-������H:� ."ןֶפֶּגול�א ד-נ�ס�ב אה*

הוא י ל�א ו� ב-יד*יה,  את*
י מ�ב�ר�כ�ה צ�ר-י���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך לו� י�נות.  ז�מ�ן ע9 נ� ת-
ר חום ר�ב-י אמ� נ� יוד�ן:  ב�ר ת�
ר:  צ�ר-י���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך מ� לו�

ו�ע*ד",  ל�עו�ל�ם מ�ל�כותו� כ�בו�ד ש*ם "ב�רו���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך
ל�ב�ט�ל�ה.  ש�מ�י-ם ש*ם ל�ה�ז�כ-יר ש�אֹּלא

ה ע�ד מ� י-פ�ר�ס?  כ�
ינ�א ר�ב-י נ- נ�א,  ו�ר�ב-י ח9 מ�
ר ח�ד כ�ז�י-ת,  : ע�דאמ�

נ�א ר� Qח דאמ�ר ו� חות : ע� מ-כ�ז�י-ת.  פ�
ן נ*ינ�ן "כ�ז�י-ת", כ�י-י ד�מ�ר מ� ת� ת�מ�ן:  ד-

ין "ו�כDל�ן ית- ת- ת".  פ� י- ז� כ�
ן ד ד�מ�ר מ� חות "ע� מ-כ�ז�י-ת",  פ�

נ*י אל:  ר�ב-י ת� ע* מ� ש� י-
לו פ- ה א9 יר� ז- ח� ל�ס�ל�ת�ה.  מ�

נ*י:  ת�
ים כ�ל ר- מ� או� לש אח9ר�יו ש� ב�ר�כו�ת,  ש�

ים ר- מ� יא ל�פ�נ�יו או� צ- מו� ן ל�ח�ם "ה� ה�אר��vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ",  מ-
יו ש�א*ין ו�כ�ל ר� לש אח9 ב�ר�כו�ת,  ש�
ין נ�יו או�מ�ר-ים א* פ� ם "ה�מו�צ-יא ל� ח� �vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ".  מ-ן ל� אר� ה�

יבון:  ת- ה9
חות ה9ר*י מ-כ�ז�י-ת,  פ�
ין ה9ר*י יו או�מ�ר-ים א* ר� לש אח9 ב�ר�כו�ת,  ש�

ה ת� ע� נ�יו י�אמ�רו לא מ* פ� ם "ה�מו�צ-יא ל� ח� �vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ"!  מ-ן ל� אר� ה�
ר:  אח�א ב�ר י�ע9ק�ב ר�ב-י אמ�

ים ל-ש�אר ינ- מ- נ-צ�ר�כ�ה.  ה�

א ר�ב-י ב� ב:  ב�ש*ם א� ר�
ין ב- Dס ם א9סור-ין מ� ע� ט� ה�מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך.  ש�י-ט�ע�ם ע�ד כ�לום ל-

ע� ר�ב-י Dש הו� י ב�ן י� ו- ר:  ל* אמ�
ין ת- אֹּלא פ-י ע�ל א ף שו� ש�ת�ה.  ש�



י���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג?  ל- ה, ופ� חלוק> <הואמ�

ה ב,  ד�מ�ר מ� ר�
ין כDל�ן ב�ש�ה�יו קוק- א�ח�ד.  ל�כ-כ�ר ז�

ה ל*ו-י,  ב�ן י�הו�שDע� ר�ב-י ד�מ�ר מ�
ד כ�ל ב�ש�ה�יו ח� סו� ו�א�ח�ד א� .  כו� ב�י�דו�

נ*י:  ת�
���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ר* ב� מ� ת�ח-ל�ה,  י�דו� פו�ש*ט ה�

ם א�ל�א ,  כ�בו�ד לו� ל�ח9לק ר�צ�ה א- ל�ר�בו�
ל ל�מ-י או� דו� ������H:� ."ןֶפֶּג� נו ש� מ� שות מ- ר� ה, ה� ר� תו� .  ב� ב�י�דו�

פורס> <כשהיהק�צ*י,  ה9ו�ה ר�ב, כ�ד

ה ו� י���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג ט�ע*ים ה9 ל* פ� יה, ומ� אל* מ� ינ*יה,  ב- תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש� ימ-  <מחלק>ב-
ר:  חונ�א ר�ב אמ�

ן ב ד�מ�ר אה* ב�ר*י���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך!"  ב�ר*י���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך, ס�ב "ס�
ין ב�ר�כ�ה.  ה�פ�ס*ק מ-�"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁשום בו� א*

ינ�א "ה�ב ו* א!"  אח� י� ר� תו� לשוורים> ערבה ז�מורו�ת <תןל�

�"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁשום בו� י*ש ב�ר�כ�ה.  ה�פ�ס*ק מ-
ר:  חונ�א ר�ב אמ�

א,  ה�ד�א ית� ת- דבש> עם שעורים <קמחש�

א ד� ה� א,  מו�ר�ת�א ו� ת� יק� ח- שחוק> מור < שר ףש�

ים ר- מ� ".  נ-ה�י�ה "ש�ה�כ�ל ע�ל�יו או� ב-ד�ב�רו�
ר:  חונ�א ר�ב אמ�

ן ה9ר*י נ�ת� לא פ-יו, ו�ש�כ�ח ל�תו����p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ש� ���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך,  ו� ר� ב*
ם ן,  ה�יו א- ט� ל� ין, פו� ק- ש� מ�
ם ן ה�יו א- ק� ל� ס� ין, מ� ל- כ� Qןיִדָדְּצ�ד�ד-ין.  א. � ��h�����*ל�א סֵסֹוּכַה�
ק ר�ב-י ח� צ� ר י- מ�ר-י,  ב�
י מ* Dבון ב*יר�ב-י יו�ס*ה ר�ב-י ק נ�ן:  ר�ב-י ב�ש*ם א� ח� יו�

לו פ- יב:  אQכ�ל-ין א9 ת- כ� ן, ד- ט� ל� פו�
ים ל- ה- ך פ-י  "י-מ�ל*אעא,ח) (ת� ת� ל� ה- ך".  ה�יו�ם כ�ל ת� ת� אר� פ� ת-

ס ס* כו� ר א�ת ה� מ* ין, או� ט- ח- ע9ל*יה�ן:  ה�
ינ*י "בו�ר*א ין".  מ- נ- עו� ר� ז*

י�ן פ� וב-�"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁש�ל�ן,  א9
ן מ� ז� ת,  ש�ה�פ�רוסו�ת ב- מו� י� ק�
ר מ* יא ע9ל*יה�ן או� צ- מו� ן ל�ח�ם "ה� ה�אר��vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ",  מ-

���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ר* ב� יו ומ� ר� אח9 לש ל� ב�ר�כו�ת.  ש�
ם ת א*ין א- רוסו� פ� ת,  ה� מו� י� ק�

ר מ* ינ*י "בו�ר*א ע9ל*יה�ן או� ת",  מ- נו� זו� מ�
���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ר* ב� יו ומ� ר� ין אח�ת ב�ר�כ�ה אח9 ע* לש.  מ* ש�

ה ע�ד מ� ת?  י�הו כ� רוסו� פ�
ה ר�ב-י ס* נ�א א�בון ב*יר�ב-י יו� ה9 ר כ� י�ה ב� כ- ל� ב:  ב�ש*ם מ� ר�
ים.  ע�ד ית- ז* כ�

ס ס* כו� ז,  א�ת ה� ר� א� ה�
ר מ* ינ*י "בו�ר*א ע�ל�יו או� ין".  מ- נ- עו� ר� ז*



יו� פ� , א ף א9 ת,  ש�ה�פ�רוסו�ת פ-י ע�ל וב-�"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁש�לו� מו� י� ק�
ר מ* ינ*י "בו�ר*א ע�ל�יו או� ת",  מ- נו� זו� מ�
ינו� א* אח9ר�יו.  ל�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך צ�ר-י���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ו�
י�ה ר�ב-י מ� ר� ר:  י- אמ�

ה".  פ�ר-י "בו�ר*א מ� ד� א9 ה�
י ב�ר*י���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך מ�ר-ינ�ה ב�ר מ* Dז�עו�ר�א ר�ב-י ק 

י מ* Dק ו�א:  ב�ר ח-י�א ר�ב-י ו�
".  נ-ה�י�ה "ש�ה�כ�ל ב-ד�ב�רו�

ן ר�ב-י עו� מ� ר:  ח�ס-יד�א ש- מ* או�
ינ*י "בו�ר*א ים".  מ- נ- ד� ע9 מ�

ר ה ר�ב-י אמ� ס* א�בון:  ב*יר�ב-י יו�
א ל� ין:  ו� י���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג- ל- פ�
ן ינ*י "בו�ר*א ד�מ�ר מ� ת",  מ- נו� זו� מ�

הוא ה� ���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוגוש> <העשויבול;  ד�ע9ב-יד ב�

ן ה�א9ד�מ�ה",  פ�ר-י "בו�ר*א ד�מ�ר מ�
הוא ה� יר ב� ר- ב� ; ד-

ן ל ד�מ�ר מ� כ� ה� י�ה "ש� ה� ",  נ- רו� ב� ד� ב-
הוא ה� יק ב� ל- ש� ; ד-

ן ינ*י "בו�ר*א ד�מ�ר ומ� מ�ע9ד�נ-ים",  מ-
הוא ה� <קצו�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ>ד-ט�ר-י ף.  ב�

דון ע�ד ב�ת�ח-ל�ה.  כ�
ב�סו� ף, 

נ�ה ר�ב-י ן ר�ב-י ב�ש*ם יו� עו� מ� ח�ס-יד�א:  ש-
ינ*י ב�ר�א "א9ש�ר ן מ- ד* ע� ים, ל� נ- ד� ע9 י,  כ�ל נ�פ�ש ב�ה�ן מ� ח�
ה ב�רו���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ת� .  ו�ע�ל ה�אר��vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ יי, ע�ל א� מ�ע9ד�נ�יה�

א ר�ב-י ב� ר א� ק ר�ב-י ב�ש*ם י�ע9ק�ב ב� ח� צ� ה:  י- ב� Dר
כ*ל ר�ב-י, כ�ש�ה�י�ה י�ה או� ב� תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש�ר או� ה, ה� יצ� ר: [ ב* מ* ]51או�

ת ר�בו�ת נ�פ�שו�ת ב�ר�א "א9ש�ר יו� ח9 ה� ן ל� ה� ח�י,  כ�ל נ�פ�ש ב�
ה ב�רו���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ת� ים."  יי, ח�י א� מ- ל� עו� ה�

דון ע�ד ב�סו� ף.  כ�
ה?  ל� ח- ת� ב�

ר ח�������H:� ."ןֶפֶּג�י:  ר�ב-י אמ�
ינ*י "בו�ר*א ת".  מ- שו� פ� נ�
יב ת* יו�ס*ה:  ר�ב-י ה9
א ה� א ו� נ*ית� ת� א:  מ� י���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג� ל- ו,���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג) (ברכותפ�

ת ו�ע�ל ה�������H:� ."ןֶפֶּגו�ב�י ו�ע�ל ה�ח�מ��vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ "ע�ל לו� ב� נו� או�מ*ר:  הוא ה�
".  נ-ה�י�ה "ש�ה�כ�ל ב-ד�ב�רו�

ן ד* ה� הוא?  נ�פ�ש מ-ין , לא������H:� ."ןֶפֶּגו�ב�י ו�
י�א א ש-מ�עו�ן ד�ר�ב-י את� יד� ס- כ�ר�ב-י,  ח�
ן ו�ד-ב�ר*י נ*יה� ������H:� ."ןֶפֶּג�מ�ל-יא*ל, ד-ת�נ*י:  כ�ר�ב�ן ש�

ה ר י�הוד�ה ר�ב-י ש�ה�י�ה ה�כ�ל�ל ז� מ* ������H:� ."ןֶפֶּג�מ�ל-יא*ל:  ר�ב�ן מ-�"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁשום או�
ין ש�הוא כ�ל מ- ינו� ש-ב�ע�ה מ- א* ין ו� מ- ד����戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג�ן,  מ-

ין מ- או� ו�לא ד����戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג�ן מ- פ� פ�ת,  א9
ר:  ������H:� ."ןֶפֶּג�מ�ל-יא*ל ר�ב�ן מ* או�

יו מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ר� אח9 לש ל� ב�ר�כו�ת.  ש�
ים מ- כ� ח9 ים:  ו� ר- מ� או�



ת.  ב�ר�כ�ה אח�
ינו� ו�כ�ל א* ין ש� מ- ינו� ש-ב�ע�ה מ- א* ין ו� מ- ן,  מ- ���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג� ד�
ר:  ������H:� ."ןֶפֶּג�מ�ל-יא*ל ר�ב�ן מ* או�

נ�יו מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך פ� ול�אח9ר�יו,  ל�
ים מ- כ� ח9 ים:  ו� ר- מ� או�

ינו� מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך א* נ�יו, ו� פ� ל�אח9ר�יו.  מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ל�

ינ�א:  ר�ב-י ב�ש*ם א-ד*י ב�ר י�ע9ק�ב ר�ב-י נ- ח9
ין ש�הוא כ�ל ע* ה וכ�ע*ין ס�ל�ת כ� יט� ל- ת ח9 ש� מ* ח9 ין,  ומ* ינ- מ- ה�

ר מ* ינ*י "בו�ר*א ע�ל�יו או� ת",  מ- נו� זו� מ�
���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ר* ב� יו ומ� ר� אח9 ין אח�ת ב�ר�כ�ה ל� ע* לש.  מ* ש�

ין ש�הוא ו�כ�ל ע* ה וכ�ע*ין ס�ל�ת כ� יט� ל- ינו� ח9 א* ין,  מ*ח9מ*ש�ת ו� ינ- מ- ה�
ר נ�ה:  ר�ב-י אמ� יו�
א ר�ב-י ש�ל�ח יר� ע* י ז� ב* ן ������H:� ."ןֶפֶּג� י- ל� רון י�נ�י ר�ב-י ד�ב*ית א- אמ� ל-י,  ו�
ית ל* ה י�ד�ע א9נ�ה ו� ל-י.  אמ�רון מ�
י י- עכשיו> <מהיכ�דון?  מ�

ר ה:  ר�ב-י אמ� ס* יו�
ה ר� ב� ת� ס� ל מ- כ� ה� י�ה "ש� ה� ".  נ- רו� ב� ד� ב-

י�ה ר�ב-י מ� ר� י:  י- ע* ב�
ן ד* ל וב�ד�ע�ת*יה ס�ל�ת ד�א9כ�ל ה� יכו� פ-ת�ה,  מ*
הו ב�סו�פ�ה?  ע9ל�ה מ�ב�ר�כ�ה מ�
ר ה:  ר�ב-י אמ� ס* יו�
ן כ* ה� ן ס�ל�ת י-ר�מ�י�ה ר�ב-י א9כ�ל ל�א ו� י?  מ- מו� <וכך>יו�

אלא...> הספק <איןד-יל�א,  צ�ר�כ�ה ל*ית

ה מ� ם הוא ל� ת* ב�אר��vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ?  ב�ה חו�
נ*י:  כ�ב-ר�כ�ת נ�ע9 תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש*ית ת� ים, ד- ל- ע9 פו�

ים ל- ע9 פו� אכ�ה עו� תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש-ין ש�ה�יו ה� ל� ה�ב�י-ת,  ב�ע�ל ע-ם מ�
לו ה9ר*י ר-אשו�נ�ה,  ב�ר�כ�ה מ�ב�ר�כ-ין א*

ין ל- ל� כו� ם ו� י- ל� ירוש� ל- ב�ש�ל�א�ר��vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ,  ש�
ין מ- ת� חו� �vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ.  ו� ר� א� ל� ש� ב�

ם א9ב�ל ין ה�יו א- ן,  ע-מו� עו� תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש- ד� עו� ס� ב-
כ*ל ה�ב�י-ת ב�ע�ל ש�ה�י�ה או� ן,  או� ה� מ� ע-

לו ה9ר*י אר�ב�ע.  מ�ב�ר�כ-ין א*
ע� ל�ה ע�ב�ד-ין י�נ�י ר�ב-י ד�ב*ית ב* ט� מ� ב�ר�כ�ה.  כ�
הו ע?  מ*ע*ין ב�ה ל�ה�ז�כ-יר מ� ר� א� מ� ה�
ר א ר�ב-י אמ� ב� ר א� ינ�א:  ב� מ- ז�
א ר�ב-י יר� ע* יר ה�י�ה ז� כ- ז� ע.  מ*ע*ין ב�ה מ� ר� א� מ� ה�

ר י�ה:  ר�ב-י אמ� מ� ר� י-
יל א- ז�ע*יר�א,  ר�ב-י ל�ה ו�ח�ש הו�
מ*חוש.  אנו צ�ר-יכ-ין

נ*י:  ת�
ין כ- ר� ב� ר.  מ-ן כ�ש�הוא ה�ד����戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג�ן ע�ל מ� ח� ב� Dמ ה�

ין ק- ס� לו� ל וש�ל*מ�ה ק� ע� ב� ל� ת,  ש� י- ב� לחם> <כיכרה�



ר מ* ה�ק�לו�ס�ק-ין.  ע�ל או�
ה�ב�י-ת,  ש�ל�ב�ע�ל וש�ל*מ�ה ש�ל�ק�לו�ס�ק-ין פ�רוס�ה
ר מ* ל ה��"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁש�ל*מ�ה ע�ל או� ע� ב� ל� ת.  ש� י- ב� ה�

ין פ�ת ט- ת ח-  תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש�עו�ר-ין,  ופ�
ר מ* ש�ל�ח-ט-ין.  ע�ל או�

ין פ�רוס�ה ט- ח- ל� ין,  וש�ל*מ�ה ש� ר- עו� ל- תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש� ש�
ר מ* ין.  ה�פ�רוס�ה ע�ל או� ט- ח- ל� ש�

ת  תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש�עו�ר-ין פ�ת כDס�מ-ין,  ופ�
ר מ* ין.  ע�ל או� ר- עו� ש� ל� ש�
לא ה9 נ�ה?  י�פ�ה ש�ל�כDס�מ-ין ו� מ� מ-
ין ש�זו� א�ל�א מ- זו� מ- ה, ו� ע� ב� ין א*ין ש- מ- ש-ב�ע�ה.  מ-
א:  ר�ב-י ב�ש*ם אח�א ב�ר י�ע9ק�ב ר�ב-י ר� עו� ז�

ה ד�ר�ב-י ה ה-יא, ד�ר�ב-י יוד� ר:  יוד� אמ�
ם ן י*ש א- ינ*יה� ין ב* מ- מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך.  הוא ש-ב�ע�ה, ע�ל�יו מ-
אה פ�ת מ* ת ט� ט�הו�ר�ה,  ופ�
י�א ר�ב-י ר ח- א ב� ר:  ו� אמ�

ר מ* ה.  ע�ל או� ר� הו� ט� ה�
י�ה פ�ת ק- אה נ� מ* סובין> מלא <לחםט�הו�ר�ה,  ק-ב�ר ופ�ת ט�

י�א ר�ב-י ר ח- א:  ר�ב-י ב�ש*ם א�ד�א ב� אח�
יז�ה ע�ל י�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך.  ש�י-ר�צ�ה מ*ה�ן א*

ד�ק�ל> <לבקור�א, 

ל:  ב�ש*ם אח�א ב�ר י�ע9ק�ב ר�ב-י מוא* ש�
ר מ* ה�ע*�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ".  פ�ר-י "בו�ר*א ע�ל�יו או�

נ�א ש�אול:  ב�ן ח�ל�פ�ת�ה ר�ב-י ת�
".  נ-ה�י�ה "ש�ה�כ�ל ב-ד�ב�רו�

נ*י :  ר�ב-י ת� ע� Dש הו� י�
ינ*י "בו�ר*א ד�ש�א-ים".  מ-

א נ*ית� ת� י�א ד�ר�ב-י מ� ע� ש� י���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג�א או� ל- י:  פ� לו� ע9
לו א* ינ*י ה*ן "ו� ד�ש�א-ים:  מ-

ס ינ�ר� ק- ה ה� ימ� ל- ח9 ה� מוע� ו� ד� ה� ד."  ו� אט� ה� ו�

ת כו� ר� ו,ב]  [ב�
ה.  נ*ית� ת� מ�

ה",  פ�ר-י "בו�ר*א ה�א-יל�ן פ*רו�ת ע�ל ב*ר����p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך מ� ד� א9 ה�
א;  י�צ�

�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ פ*רו�ת ו�ע�ל אר� ה�ע*�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ",  פ�ר-י "בו�ר*א ה�
א.  לא י�צ�

ם ו�ע�ל ם, א- ל",  אמ�ר כDל� כ� ה� "ש�
א. י�צ�

[תלמוד] 

י�ה ר�ב-י ק- ז� אח�א:  ב�ר י�ע9ק�ב ר�ב-י ב�ש*ם ח-
ה ד�ר�ב-י ה-יא,  יוד�



ה ד�ר�ב-י ת א�ת ע�ב*יד יוד� נו� יל� א- כ�ק��"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁש-ים.  ה�
ר ה:  ר�ב-י אמ� ס* יו�
יא.  ה�כ�ל ד-ב�ר*י ה-
ן פ*רו�ת יל� א- ל ה� ל� כ� ה,  פ*רו�ת ב- מ� ד� א9 ה�
ין א* ה פ*רו�ת ו� מ� ד� א9 ל ה� ל� כ� ה�ע*�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ.  פ*רו�ת ב-

ר:  חונ�א ר�ב אמ�
ן מ-ן חו�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ י- י� ת.  ומ-ן ה� פ� ה�

א נ*ית� ת� ה מ� ר� ן:  אמ� ו,א) (ברכותכ*

ן "חו�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ ה�י�י-ן,  מ-
ה�������H:� ."ןֶפֶּג�פ�ן",  פ�ר-י "בו�ר*א או�מ*ר הוא ה�י�י-ן ש�ע�ל
ת, [ מ-ן חו�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ פ� ]52ה�

יא או�מ*ר הוא ה�פ�ת ש�ע�ל צ- מו� ן ל�ח�ם "ה� ה�אר��vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ."  מ-

נ*י  ת�
ה ר�ב-י ס* או�מ*ר:  יו�
נ�ה כ�ל ש� מ� ים,  ש�ט�ב�עו ה�מ�ט�ב*ע� ע�ל ה� מ- כ� ח9
א לא .  י�ד*י י�צ� תו� ב� חו�
ה ר�ב-י או�מ*ר:  יוד�
לא ש�נ-ש�ת�נ�ה כ�ל , ו� י�תו� ר� ב- ,  ש-נ�ה מ- ב-ר�כ�תו�
א.  לא י�צ�
יר ר�ב-י א- או�מ*ר:  מ*

לו פ- רו���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך אמ�ר א9 ה",  ה�ח*פ��vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ ש�ב�ר�א "ב� ז� ה�
ה "מ�ה ה",  הוא נ�א� ז�

א.  י�צ�
ל:  ב�ש*ם אח�א ב�ר י�ע9ק�ב ר�ב-י מוא* ש�

יר.  כ�ר�ב-י ה9ל�כ�ה א- מ*
יה ת* ל� ב מ- ר� ה ד� ר� ן:  אמ� כ*

א פ�ר�ס�י ח�ד ת� י א9 ב* ���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג� ב:  ל� ר�
י,  אכ�ל ד�א9נ�א "ב����戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג-ין ת- ס� לחם> <פתפ-

א ל� עליו> לברך יודע <ולאע9ל*יה,  מ�ב�ר�כ�א ח�כ*ים ו�

נ�ה רו���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך אמ�ר ו� ן ד-ב�ר�א "ב� ד* אומר> <ואניפ-ס�א",  ה�

יק י?  י�ד*י א9נ�ה נ�פ* ת- ב� חו�
ר ל*יה:  אמ�
ן.  <כן>א*

א ב�ש*ם י�הוד�ה ר�ב ב� ר א� ח�נ�ה:  ב�ר ב�
י ות�ר*ין ק�פ�ר�א ב�ר ידו� מ- ל�  ת�

חו אר� ת� ת ב�ע�ל א*צ�ל נ- י- ב� א ב�ה�ד*ין ה� יק� ד* נ� Dד�ב�ר�כ�ת�א.  פ
יק פ* ן א� יהו� מ* Dי�ן ק ���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג� ר� י�ן פ� נ� חו� א9 ין.  ו� ט- לו� פ� ק* >וכרישים ושזיפים צעירות <ציפוריםו�

י:  ר- אמ�
ה,  ע�ל נ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ט� לו� פ� ק*
א פ�ט�ר הוא ית� נ- חו� א א9 ל� א!  פ�ט�ר ו� ית� ������H:� ."ןֶפֶּג- ר� פ�

א ע�ל נ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך א, ל� ית� נ- חו� ד*ן!  ו�ל�א ד*ן ל�א פ�ט�ר א9
ל פ�ר�������H:� ."ןֶפֶּג-ית�א ע�ל וב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ח�ד ק�פ��vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ כ� ה� י�ה "ש� ה� ".  נ- רו� ב� ד� ב-
יה.  ל*יה ������H:� ."ןֶפֶּג�ח*י���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ר* ב� עליו> <צחקח�



ר א:  ב�ר ל*יה אמ� ר� פ� ק�
ז�ה לא א ל� ל� ן, א� ר� ������H:� ."ןֶפֶּג� ן.  ל����p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ������H:� ."ןֶפֶּגDר� ���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג� ל� ל���戣����⼺⼯戣뾸D`���� .ְךָפּוג�
ה ה ע� תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש�ה ז� ת� , א� נותו� ר� ������H:� ."ןֶפֶּג� ר� ���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג� ?  ל�מ�ה ב� ת� ���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג� ל� ���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג� ל-

ה ז� ל� ר:  ו� אמ�
כ�ם ן א*ין ח� ק* אן? ז� ין כ� כ�אן?  א*

רו:  אמ�
אה לא תו.  ע�ד ש�נ�ת�ן י�צ� מ* ש�

ר ה:  ר�ב-י אמ� ס* יו�
א לון ה� נ�ן ת�ר�י-ן, ו�ל�א אז� ע� מ� תו, שניים> <הריכ�לום!  מ-נ�ה ש� הלכו, מ*

י י- כ�דון?  מ�
ה,  ר� ב� ת� ס� מ-

ל ע�ל מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך כ� ה� ט, ש� לו� פ� ק* ה ה� ל� פ* .  ט� <הכרשה>לו�

ת כו� ר� ו,���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג]  [ב�
ה.  נ*ית� ת� מ�

�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ מ-ן ������H:� ."ןֶפֶּג-דול�יו ש�א*ין ד�ב�ר כ�ל ע�ל אר� או�מ*ר:  הוא ה�
".  נ-ה�י�ה "ש�ה�כ�ל ב-ד�ב�רו�

�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ ע�ל מ� ח� ת ו�ע�ל ה�������H:� ."ןֶפֶּגו�ב�י ו�ע�ל ה� לו� ב� נו� ר:  הוא ה� מ* או�
".  נ-ה�י�ה "ש�ה�כ�ל ב-ד�ב�רו�

ה ר�ב-י הוד� או�מ*ר:  י�
ין ש�הוא כ�ל ין ק�ל�ל�ה, א*ין מ- כ- ר� ב� ע�ל�יו. מ�

[תלמוד] 

י�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ מ- ח� ר:  ה� מ* , או� י*ינו�
ת".  ד�י�ן "ב�רו���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך מ� א< ה�

ר:  ב�א מ* , או� לו� אכ� ל�
".  נ-ה�י�ה "ש�ה�כ�ל ב-ד�ב�רו�

ר:  ר�אה מ* י, או� ב� ������H:� ."ןֶפֶּגו�
ת".  ד�י�ן "ב�רו���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך מ� א< ה�

ר:  ב�א מ* , או� לו� אכ� ל�
".  נ-ה�י�ה "ש�ה�כ�ל ב-ד�ב�רו�

ת ר�אה לו� ב� ש�נ�ש�רו, או�מ*ר:  נו�
ת".  ד�י�ן "ב�רו���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך מ� א< ה�

ר:  ב�א מ* ן, או� ל� אכ� ל�
ל "ב�רו���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך כ� ה� י�ה ש� ה� ".  נ- רו� ב� ד� ב-

ת כו� ר� ו,ד]  [ב�
ה.  נ*ית� ת� מ�

יו ין ל�פ�נ�יו ה� ינ- ה�ר�ב*ה,  מ-
ה ר�ב-י הוד� או�מ*ר:  י�
ם ין י*ש א- מ- מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך.  הוא ש-ב�ע�ה, ע�ל�יו מ-

ים מ- כ� ח9 ים:  ו� ר- מ� או�



יז�ה ע�ל י�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ש�י-ר�צ�ה. מ*ה�ן א*

[תלמוד] 

ע� ר�ב-י Dש הו� י ב�ן י� ו- ר:  ל* אמ�
ה ין?  יוד�ה ר�ב-י פ�ל-י���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג-ין מ� נ- ב� ר� ו�

תו� ב�ש�ה�י�ה ע� ד� פ�ת.  לאכ�ל ב�
ין א9ב�ל פ�ת,  לאכ�ל ב�ד�ע�תו� א*

א כ�ל מ� מו�ד�י-י,  ע�
ן י*ש ש�א-ם ינ*יה� ין ב* מ- מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך.  הוא ש-ב�ע�ה, ע�ל�יו מ-
ר א:  ר�ב-י אמ� ב� א�
ב�סו� ף.  ל�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך צ�ר-י���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך
ר ה:  ר�ב-י אמ� ס* יו�
ל*ו-י,  ב�ן י�הו�שDע� ד�ר�ב-י ע�ל פ�ל-י���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג�א ב�א ד�ר�ב-י ה�ד�א
ע� ד�ר�ב-י Dש הו� י ב�ן י� ו- ר:  ל* אמ�

ה ין?  יוד�ה ר�ב-י פ�ל-י���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג-ין מ� נ- ב� ר� ו�
תו� ב�ש�ה�י�ה ע� ד� ת;  לאכ�ל ב� פ�

ם א9ב�ל תו� א*ין א- ע� ד� פ�ת,  לאכ�ל ב�
א כ�ל מ� מו�ד�י-י,  ע�

ן י*ש ש�א-ם ינ*יה� ין ב* מ- מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך.  הוא ש-ב�ע�ה, ע�ל�יו מ-
ר מ� ב�א:  ר�ב-י ו�

ב�סו� ף.  ל�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ו�צ�ר-י���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך
ט�פ*ל�ה,  ב*ר����p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך, נ�ע9 תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש�ה לא

נ*ינ�ן ת� ן ד- מ� ו,ז) (ברכות: ת�

ר ש�הוא "כ�ל ק� מו� ע- ע- ט�פ*ל�ה,  ו�
ר ה�ע-ק�ר ע�ל מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ט* ה."  א�ת ופו� ל� פ* ט� ה�
פירות> <קערת, ������H:� ."ןֶפֶּג�ר-יז�מ*ת�ה ה�ד�א

י�ה ר�ב-י מ� ר� אמ-י:  ר�ב-י ב�ש*ם י-
ה.  ע�ל מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ס� מו� תור�
ר ר�ב-י:  אמ�

יש*ם:  ע�ל ל* ש� הוא",  ד�ל כ-י ד�ל ת-���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג�ז�ל  "אלכב,כב) (מ-
דון ע�ד י*ש כ� ש� תו� ב� ע� ד� ת;  לאכ�ל ב� פ�
י�ה לא . ב�ד�ה ל�אפ�ת,  לאכ�ל ב�ד�ע�תו� ה�

���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג�ה ������H:� ."ןֶפֶּג�מ�ל-יא*ל ר�ב-י י�נ�י.  ר�ב-י ד�ב*ית א-ל�י-ן ������H:� ."ןֶפֶּג�ב*י ס�ל�ק זו�
ן תו� מ� ין ח9 ב- ין ז�י�ת�א נ�ס� כ- ר� ב� יו.  ל�פ�נ�יו ומ� ר� אח9 לוקחים> אותם <ראהול�

ר ן:  אמ� לו�
ין ד- ב� ע� כך> <ועושיםכ*ן?  ו�

א ר�ב-י יר� ע* אל ש�ל�ח ז� ל ל�ר�ב-י ש� מוא* ן.  ב�ר ש� מ� נ�ח�
נ�א ר�ב-י ה9 א9ב-ינ�א:  ר�ב-י ב�ש*ם כ�
א כ�ל מ� מו�ד�י-י,  ע�

ן י*ש ש�א-ם ינ*יה� ין ב* מ- מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך.  הוא ש-ב�ע�ה, ע�ל�יו מ-
ר א:  ר�ב-י אמ� יר� ע* ז�

י�אות.  ו�
ן נ�ן מ�ן מ- א9 ין ד� י- מ� ין ר�ב�נ-ין ח� ק- ל� יש ס� ר* א,  ל� ח� י�ר�



ין ל- אכ� לא ע9נ�ב-ין ו� ה.  מ�ב�ר�כ-ין ו� פ� סו� ב�
פ�ת?  לאכ�ל ב�ד�ע�תו� ב�ש�י*ש לא

יו ין ל�פ�נ�יו ה� ינ- ש-ב�ע�ה,  מ-
יז�ה ע�ל מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך?  הוא מ*ה�ן א*

ן מ� אמ�ר-ין:  ת�
ם כ�ל ד* קו� ל�ב�ר�כ�ה,  קו�ד*ם ל�מ-ק�ר�א ה�

מו���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ו�כ�ל ס� ם ה� ד* �vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ" קו� ר� "א� ל�כ�ל.  ל�

ת כו� ר� ו,ה]  [ב�
ה.  נ*ית� ת� מ�

ן,  ש�ל-פ�נ*י ה�י�י-ן ע�ל ב*ר����p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך זו� מ� ה�
ת פ�ט�ר ן. [ ש�ל�אח�ר ה�י�י-ן א� זו� מ� ]53ה�
ן,  ש�ל-פ�נ*י ה�פ�ר�פ�ר�ת ע�ל ב*ר����p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך זו� מ� ה�
ת פ�ט�ר ר ה�פ�ר�פ�ר�ת א� אח� ל� ן.  ש� זו� מ� ה�
ת ה�פ�ת, פ�ט�ר ע�ל ב*ר����p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ת;  א� ר� פ� ר� פ� ה�
ת פ�ט�ר ה�פ�ר�פ�ר�ת, לא ע�ל ה�פ�ת.  א�

ית או�מ�ר-ים:  ש�מ�י ב*
ק�ד*ר�ה. מ�ע9 תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש*ה לא א ף

[תלמוד] 

ר ח-ס�ד�א:  ר�ב אמ�
נ*ינ�ן ל�א  א�ל�א ת�

ן,  ש�ל-פ�נ*י ה�י�י-ן ע�ל "ב*ר����p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך זו� מ� ה�
ת פ�ט�ר ן",  ש�ל�אח�ר ה�י�י-ן א� זו� מ� ה�
ם א9ב�ל ���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך א- ר� ן ע�ל ב* י- י� ן,  ש�ב�תו����p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ה� זו� מ� ה�

ת פ�ט�ר לא ן.  ש�ל�אח�ר ה�י�י-ן א� זו� מ� ה�
ן מ� אמ�ר-ין:  ת�

לו פ- ���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך א9 ר� ן ע�ל ב* י- י� ן,  ש�ל-פ�נ*י ה� זו� מ� ה�
ת פ�ט�ר לא ן.  ש�ל�אח�ר ה�י�י-ן א� זו� מ� ה�

א ה� נ*ינ�ן:  ו� ת�
ן,  ש�ל-פ�נ*י ה�י�י-ן ע�ל "ב*ר����p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך זו� מ� ה�
ת פ�ט�ר ן"!  ש�ל�אח�ר ה�י�י-ן א� זו� מ� ה�

ל*ו-י,  ב�ן י�הו�שDע� ו�ר�ב-י חונ�א ר�ב
ר:  ח�ד אמ�

ן.  ד�ש�ת*י כ�ה�ד*ן יטו� ד- נ� מתובל> <ייןקו�

נ�ה ר� Qח ר:  ו� אמ�
ר ד�ש�ת*י כ�ה�ד*ן מ� י.  ב�ת�ר ח9 נ- ל� >מרח�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץב רחיצה <אחריב�

ב ר�ב-י , ר� בו� ל� ב ח� רDב�א:  ח-י�א ר�ב-י ב�ש*ם חונ�א, ר�
אה פ�ת ב� ר כ-יס�נ-ין ה� ן אח� זו� מ� <קינוח> ה�

עונ�ה נ�יה� ב�ר�כ�ה ט� פ� .  ל� ול�אח9ר�יה�
ר י:  ר�ב-י אמ� אמ-
נ�ן ר�ב-י ח� פ�ל-י���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג.  יו�



ר נ�א ר�ב-י אמ� ה:  ל�ר�ב-י מ� י� ק- ז� ח-
ה מ� פ�ל-י���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג?  הוא ב�

תו� ב�ש�אכ�ל או� ין מ* מ- ן.  ב�א�מ�צ�ע ה� זו� מ� ה�
ר ל*יה:  אמ�

לו פ- תו� אכ�ל לא א9 או� ין מ* מ- ן.  ב�א�מ�צ�ע ה� זו� מ� ה�
א ת� ז�ע*יר�א:  ר�ב-י ב�ש*ם ח�������H:� ."ןֶפֶּג�י ר�ב-י א9
לו פ- תו� אכ�ל לא א9 או� ין מ* מ- ן.  ב�א�מ�צ�ע ה� זו� מ� ה�

ינ�א ר�ב-י נ- ס-יס�י,  ב�ר ח9
ן וו� ן ה9 י- ל� ין,  ל*יה מ�ש�ל�ח-ין ד�נ- תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש�י�א א- ס- ו� ל� ק� ניקולאוס> <תמריםנ-

ה ו� ה9 נ*יה,  ב�ת�ר לו�ן ש�ב*ק ו� זו� מ�
���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ר* ב� ן ומ� יה� ל* סו� ף.  ת�ח-ל�ה ע9 ו�

יה.  ע-ם ת�מ�ר-ין אכ*ל חונ�ה ר�ב ת* ס� פ-
ר י:  ב�ר ח-י�א ר�ב ל*יה אמ� ש* א�
ר�ב����p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך!  ע�ל א�ת� פ�ל-י���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג

נ����p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך,  ב�ת�ר שDב�ק*ן זו� מזונך> אחר אותן <הנחמ�

ת� א� ה ע9ל*יה�ן מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ו� ל� ח- ו�סו� ף!  ת�
ר ל*יה:  אמ�
ין נ- ין א- נ- נ����戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג-יס�ת-י.  ע-ק�ר א-
נ�ה ר�ב-י ה ו�ר�ב-י יו� ס*  יו�

קון ל� ינ�א ד�ר�ב-י ל�מ-ש�תות*יה ס� נ- תונ�י�א.  ח9 ינ�  חתונתו> <לסעודתע*
יק פ* ן א� יהו� מ* Dין ה�ב�אה פ�ת ק נ- יס� ן.  ל�אח�ר כ- זו� מ� ה�

ין:  ר- אמ�
נ�ה נ-ש�בו�ק פ� ל� Dי א נ*ית* ה.  ל�ן ו� נ*ית� ת� מ� ל�
נ*י:  ת� ד-

נ�א ר�ב-י ה,  ר�ב-י מ-�"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁשום אמ�ר מ� יוד�
�"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁשום ש�אמ�ר ה�������H:� ."ןֶפֶּג�ל-יל-י:  יו�ס*ה ר�ב-י מ-

אה פ�ת ב� ר כ-יס�נ-ין ה� אח� ן ל� זו� מ�  ה�
עונ�ה נ�יה� ב�ר�כ�ה ט� פ� .  ל� ול�אח9ר�יה�
י:  ר- אמ�

ן יו� כ* ן מ- ה* ין י�ח-יד�י ד� נ- ב� ר� ע9לו�י,  פ�ל-י���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג-ין ו�
יד ב* כ�ר�ב�נ-ין.  נ�ע9

ר ס אמ� ינו� ר- :  ב*יר�ב-י מ� ע� Dש הו� י�
ן פירות> <קערתו�סDל�ת,  ������H:� ."ןֶפֶּג�ר-יז�מ*י ד�א9כ�ל אה*

ה,  ������H:� ."ןֶפֶּג�ר-יז�מ*ת�ה ע�ל מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ד�הוא ������H:� ."ןֶפֶּג�ב ע�ל א ף פ� סו� ב�
סDל�ת�א.  פ�ט�ר ל�א

ית ב* ה, כ� ין:  ש�מ�י ש�מ�י, ד�ב*ית מ� ר- מ� או�
ק�ד*ר�ה"!  מ�ע9 תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש*ה לא "א ף
ר ה:  ר�ב-י אמ� ס* יו�
יא.  ה�כ�ל ד-ב�ר*י ה-
ה�פ�ת,  ע�ל ב*ר����p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך
ת פ�ט�ר ק�ד*ר�ה.  מ�ע9 תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש*ה ו�א�ת ה�פ�ר�פ�ר�ת א�

ה-ל*ל.  ב*ית כ�ד-ב�ר*י
ית או�מ�ר-ים:  ש�מ�י ב*
ת פ�ט�ר לא ק�ד*ר�ה.  מ�ע9 תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש*ה א�

ם א9ב�ל ���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך א- ר� ה,  ה�פ�ר�פ�ר�ת ע�ל ב* ל� ח- ת�
א כ�ל מ� ת פ�ט�ר לאד� מו�ד�י-י ע� לא ה�פ�ת א� ק�ד*ר�ה.  מ�ע9 תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש*ה ו�



א ר�ב-י ב� ב ב�ר*יה א� ר� ב�ע*י:  פ�פ�א ד�
ן ל סDל�ת, וב�ד�ע�ת*יה ד�א9כ�ל אה* יכו� פ-ת�א,  מ*
הו ב�סו�פ�א?  סDל�ת�א ע�ל מ�ב�ר�כ�ה מ�

ין נ- ב� ל�ה:  פ�ש�ט-ין ד�ק*יס�ר-ין ר�
ב�סו� ף.  ל�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך צ�ר-י���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך

ת כו� ר� ו,ו]  [ב�
ה.  נ*ית� ת� מ�

יו יו�ש�ב-ין,  ה�
ד כ�ל ח� ;  מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ו�א�ח�ד א� מו� צ� ע� ל�

בו,  ס� ה*
ד ח� ל�כDל�ן.  מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך א�

ן ב�א ה� ���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך י�י-ן ל� תו� ן,  ב� זו� מ� ה�
ד כ�ל ח� ;  מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ו�א�ח�ד א� מו� צ� ע� ל�

ר אח� ן,  ל� זו� מ� ה�
ד ח� הוא מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך א� ן, ו� כDל� ר,  ע�ל או�מ*ר ל� מ� ���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג� מ- ה�

ין ש�א*ין פ-י ע�ל א ף יא- ב- ת מ�  ה�מ-���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג�מ�ר א�
ר א�ל�א אח� ה. ל� ד� עו� ס� ה�

[תלמוד] 

ע� ר�ב-י Dש הו� י ב�ן י� ו- ר:  ל* אמ�
ן ב-ש�בוע� ב* א ה-יא ה� נ*ית� ת� . מ�

א ���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ה�ב�י-ת ב�ע�ל ה� תו� , לא.  ב� ב*יתו�
נ*י ח-י�א:  ר�ב-י ת�

לו פ- ���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ה�ב�י-ת ב�ע�ל א9 תו� .  ב� ב*יתו�
נ*י:  ת�
ס�עו�ד�ה,  ס*ד�ר

ין ח- ר� ין,  או� נ�ס- כ� נ-
ין ב- ש� יו� ת,  ו�ע�ל ה�ס�פ�ס�ל-ין ע�ל ו� יו� ר� ד� ת� ק� ה�

ין.  ש�כDל�ן ע�ד ס- נ� כ� ת� מ-
יאו ב- ן,  ל�ה�ן ה* י�י-

ד כ�ל ח� .  מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ו�א�ח�ד א� מו� צ� ע� ל�
יאו ב- ם ל�ה�ן ה* י- ל�י�ד�י-ם,  מ�

ד כ�ל ח� ל ו�א�ח�ד א� ט* ת.  י�דו� נו� אח�
יאו ב- פ�ר�פ�ר�ת,  ל�ה�ן ה*

ד כ�ל ח� .  מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ו�א�ח�ד א� מו� צ� ע� ל�
בו,  ע�לו ס� ה* ו�

יאו ב- ן,  ל�ה�ן ה* י�י-
ה�ר-אשו�ן,  ע�ל ש�ב*ר����p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך פ-י ע�ל א ף

ה��"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁש*נ-י.  ע�ל ל�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך צ�ר-י���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך
ד ח� א� כDל�ם.  י�ד*י ע�ל מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ו�

יאו ב- ם,  ל�ה�ן ה* י- ד� י� ל�
אח�ת,  י�דו� ש�נ�ט�ל פ-י ע�ל א ף



יו.  ש�ת*י ל-ט�ל צ�ר-י���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך י�ד�
יאו ב- ת,  ל�ה�ם ה* ר� פ� ר� פ�

ד ח� כDל�ן.  י�ד*י ע�ל מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך א�
ין א* ח� ר�שות ו� ר* או� לש אח�ר ל-כ�נ*ס ל� פ�ר�פ�ר�או�ת.  ש�

ן מ� נ*ינ�ן ת� ד,ח) (סוכה: ת�

כ*יצ�ד?  ש-ב�ע�ה "סDכ�ה
,  א�ת י�ת-יר מ-אֹּלאכ�ל, לא ������H:� ."ןֶפֶּג�מ�ר תו� כ� Dס
יד א9ב�ל ר- ת הוא מו� ן ה�כ*ל-ים א� ה מ- ח� נ� מ- ול�מ�ע�ל�ה,  ה�

ב יו�ם כ�בו�ד ב-ש�ב-יל ן."  טו� רו� אח9 ה�
א ר�ב-י ב� ר א� ב ב� נ�א, ר� ה9 י�א כ� ר ח- ב: [ ב�ש*ם א�ש*י ב� ]54ר�

תו� ל-פ�ס�ל אד�ם צ�ר-י���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך כ� Dם.  מ-ב�עו�ד ס יו�
ע� ר�ב-י Dש הו� י ב�ן י� ו- ר:  ל* אמ�

.  ב�תו����p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ל�ק�ד*ש צ�ר-י���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך יתו� ב*
ל:  ב�ש*ם אח�א ב�ר י�ע9ק�ב ר�ב-י מוא* ש�

ת לאכ�ל ו�נ-מ�ל����p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ז�ה ב�ב�י-ת ק-ד*ש י- ב� אח*ר,  ב�
ל�ק�ד*ש.  צ�ר-י���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך

י ר�ב-י ב- א, ר� נ�א אח� ינ� הו�ש�ע�י�ה:  ר�ב-י ב�ש*ם ח-
י ע�ל�יו,  ע9ר*ב�ה ש�סDכ�תו� מ-

ם ל*יל*י מ�ק�ד*ש ן טו�ב יו� רו� אח9 ���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ה� תו� ,  ב� ב*יתו�
ה ל� עו� ���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ו�או�כ*ל ו� תו� .  ב� סDכ�תו�

ר ין:  ר�ב-י אמ� ב- א�
א ל� ין:  ו� י���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג- ל- פ�
ה , הו�ש�ע�י�ה ר�ב-י ד�מ�ר מ�

תו� ה�י�ה ב�ש�אֹּלא ע� ד� ד,  ב�ב�י-ת לאכ�ל ב� ח� א�
ה ש�מוא*ל,  ד�מ�ר ומ�

תו� ב�ש�ה�י�ה ע� ד� ד.  ב�ב�י-ת לאכ�ל ב� ח� א�
ר נ�א:  ר�ב-י אמ� מ�

י�א ב ד-ש�מוא*ל את� ר� א,  כ� י� ח-
י�א וד�ר�ב-י ע� ש� ל*ו-י.  ב�ן י�הו�שDע� כ�ר�ב-י הו�

ר י:  ר�ב-י אמ� אמ-
את ין או�מ�ר�ת ז� ק- ל� נ�ח� רוש.  ש� פ* ב�

ת ש�א9לו א:  ב�ן א� מ� זו�
נ*י פ� ן "ב�א מ�ה מ- ה� ���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך י�י-ן ל� תו� ן ב� זו� מ�  ה�

ד כ�ל ח� "?  מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ו�א�ח�ד א� מו� צ� ע� ל�
ר ן:  אמ� ה� ל�
נ*י פ� ה ב*ית ש�א*ין מ- יע� ל- ב� פ�נוי.  ה�
ר נ�א:  ר�ב-י אמ� מ�
ה,  ה�ד�א ר� אמ�
ן א,  ������H:� ."ןֶפֶּגו� ד�ע�ט*יש אה* ל� יכ� אכילה> כדי <תוךמ*

יר ס- ר א� ימ� מ* ין ל*יה ל� ���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג- א "י�ס!" ב� ת� נ� כ� <לבריאות>ד�נ�פ�ש�א.  ס�

ר מ* או� ר".  ע�ל "ו� מ� ���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג� מ- ���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוגחלים> על מוקטרים <בשמיםה�

ה ן?  וב*ין מ���戣����⼺⼯戣뾸D`���� .ְךָפּוג�מ�ר ב*ין מ� י�י-



ין,  מ���戣����⼺⼯戣뾸D`���� .ְךָפּוג�מ�ר, כDל�ן יח- ר- מ�
ד ח� ן, א� טו�ע*ם.  הוא י�י-

א ר�ב-י יר� ע* ב ב�ש*ם ז� י�ה:  ר� מ� ר� י-
ן יו� ר, כ* מ� ���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוג� Dָּתְלַכָא ְך ש�ה�ע<ל�ה מ. �"��p���倄懾俤懾俌懾侴懾י� ר- ן, צ� ש� ל�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך.  ע�

דוק ב�ע�א י-ר�מ�י�ה ר�ב ב� ז�עו�ר�א.  ל�ר�ב-י מ-
ר ל*יה:  אמ�
ע�ר*ב?  ש�מ�ן ע�ל או�מ*ר הוא כ*יצ�ד
ר ל*יה:  אמ�

ב ר*יח� נ�ת�ן "א9ש�ר ב". ב�ש�מ�ן טו� ר* ע�
ר ל*יה:  אמ�

ב ר*יח� נ�ת�ן "א9ש�ר ב� תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש�מ-ים".  ב�ע9צ*י טו�
ק ח� צ� ר י- א ב� ב� ר א� י�ה ב� ס* ח� ל ו�ר�ב מ� א* נ�נ� ן ח9 וו� ין.  ה9 יב- ת- י�

ר ח�ד ב ר*יח� ש�נ�ת�ן "ב�רו���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך אמ� ב� תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש�מ-ים",  ב�ע9צ*י טו�
נ�ה ר� Qח רו���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך אמ�ר ו� ן "ב� נ�ת� ה�אר��vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ".  ב�ע* תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש�ב טו�ב ר*יח� ש�
יב ת- ה�אר��vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ"  "ב�ע* תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש�ב ד�מ�ר מ�ן מ�

ן מ� ים":  "ב�ע9צ*י ד�מ�ר ל� מ- ב� תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש�
י כ- ן?  ע*צ-ים ו� ה*

ר ל*יה:  אמ�
יב:  ת- כ� ה� ו�

ע� Dש הו� נ*םב,ו) (י� מ� ט� ת- ה�ע*�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ".  ב�פ-ש�ת*י  "ו�
י כ- ן?  ע*צ-ים ו� ה*

קון ל� ב,  ל�ב*ית ס� ר�
עון מ� ש� ב ו� ב:  ב�ש*ם חונ�ה ר� ר�

ב ר*יח� נ�ת�ן "א9ש�ר ב� תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש�מ-ים".  ב�ע9צ*י טו�
ר:  ������H:� ."ןֶפֶּג�נ-יב�א אמ�

א ש�מ�ן מ� זוה9 ינו� ל� ל�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך.  צ�ר-י���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך א*
ר ן:  ר�ב-י אמ� יוד�

לו פ- א9 ���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ק�ווי ו� תו� .  ל� י�דו�
ב ר�ב-י , ר� בו� ל� ב:  ב�ש*ם חונ�א ח� ר�

�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ ב* ר� מ� ית ה� ת- לDנ� ���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך א9 תו� ,  ב� בשמים> מי <מפזרב*יתו�

ינו� ל�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך.  צ�ר-י���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך א*
ר ח-ס�ד�א:  ר�ב אמ�

או�מ*ר:  הוא כDל�ן ע�ל
ב ר*יח� נ�ת�ן "א9ש�ר ב� תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש�מ-ים",  ב�ע9צ*י טו�

ן מ-ן ב�ר ר:  אה* י*ימ� ין, ד� כ- ס� מאייל> המופק <מושק, בושםמו�

ב ר*יח� נ�ת�ן "א9ש�ר ינ*י טו� מ- ב� תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש�מ-ים".  ב�

ת כו� ר� ו,ז]  [ב�
ה.  נ*ית� ת� מ�

יאו ב- יח� ל�פ�נ�יו ה* ל- ,  ופ�ת מ� מו� ע-
יח� ע�ל מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ל- מ� ת ופו�ט*ר ה� ה�פ�ת,  א�

ה ש�ה�פ�ת ל� פ* .  ט� לו�
ה ל:  ז� ל� כ� ה�
ה,  ו�ע-מו� ע-ק�ר ש�הוא כ�ל ל� פ* ט�



ר ה�ע-ק�ר ע�ל מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ט* ה. א�ת ופו� ל� פ* ט� ה�

[תלמוד] 

ל ר�ב-י מוא* ן ב�ר ש� מ� ן:  ר�ב-י ב�ש*ם נ�ח� נ�ת� יו�
ה נ*ית� ת� ת ל�מ�דו ש�אֹּלא ע�ד מ� ד� עו� מ�ל�כ-ים,  ס�
ם קו� מ� ת ש�עו� תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש-ין וב� ע-ק�ר.  ה�מ�ל-יח� א�

ם א9ב�ל קו� מ� ת עו� תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש-ין ש�א*ין ב� . ב�ד�א ל�אע-ק�ר,  ה�מ�ל-יח� א�
י�ה ר�ב-י מ� ר� ב:  ב�ש*ם י- ר�

א ת� <פרפרת, קינוח>ופ*רור,  פ-

ר מ* ת ש�עו� תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש-ין ב�מ�קו�ם ה�פ*רור ע�ל או� ר.  ה�פ*רור א� ק� ע-
ם א9ב�ל קו� מ� ת עו� תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש-ין ש�א*ין ב� ר,  ה�פ*רור א� ק� . ב�ד�א ל�אע-
ן ר�ב-י ימו� ן ר�ב-י ב�ש*ם ס- עו� מ� יש:  ב�ן ש- ק- ל�

י מ* יז� ק- קינוח> <מיןופ-ת�א,  ש�

ר מ* ם ה��"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁש�ק-יז�מ*י ע�ל או� קו� מ� י א�ת ש�עו� תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש-ין ב� מ* יז� ק- �"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁש� ר.  ה� ק� ע-
ם א9ב�ל קו� מ� ת עו� תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש-ין ש�א*ין ב� . ב�ד�א ל�אע-ק�ר,  ה��"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁש�ק-יז�מ*י א�

ת כו� ר� ו,ח]  [ב�
ה.  נ*ית� ת� מ�

ים "אכ�ל נ- א* ים ת� נ�ב- ע9 ים,  ו� נ- מו� ר- ו�
ן מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך יה� ל* לש ע9 ת;  ש� כו� ר� ב�
������H:� ."ןֶפֶּג�מ�ל-יא*ל.  ר�ב�ן ד-ב�ר*י

ים מ- כ� ח9 ים:  ו� ר- מ� או�
ת ב�ר�כ�ה לש.  מ*ע*ין אח� ש�

ה ר�ב-י יב� ק- או�מ*ר:  ע9
לו פ- הוא אכ�ל א9 ק, ו� ל� ,  ש� נו� זו� מ�
יו מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ל� לש ע� ב�ר�כו�ת.  ש�

ה ת� �"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁשו� ,  מ�י-ם ה� או� מ� צ- ל�
ר מ* ל או� כ� ה� י�ה "ש� ה� ".  נ- רו� ב� ד� ב-

ן ר�ב-י פו� ר� או�מ*ר:  ט�
ת "בו�ר*א שו� פ� ר�בו�ת". נ�

[תלמוד] 

י ר�ב-י ב- ן, ר� ימו� :  ר�ב-י ב�ש*ם ת�ד�י ס- ע� Dש הו� י�
ה אכ�ל ח� ר� ז� מ- א ש�ל�ת�א*נ�ה ב� ב�מ�ע9ר�ב�ה,  לאכ�ל וב�
ל�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך.  צ�ר-י���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך
א ב� ר א� ר:  חונ�א ר�ב ב� אמ�

ן ן ח�ד�ש י�י- י�י- ���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך.  י�ש�ן, צ�ר-י���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ו� ר* ב� ל�
נוי ין ש- ן, א* ���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך.  צ�ר-י���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך י�י- ר* ב� ל�
נוי ל�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך.  מ�קו�ם, צ�ר-י���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ש-
יע� ס- , כ�מ-י ה- נוי ש�הוא ד�ע�תו� מ�קו�ם.  ש-

ית כ�ל ר�ב-י, ע�ל ב- ית ח� ב- ח� ,  ש�ה�י�ה ו� פו�ת*ח�
י�ה .  מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ה� ע�ל�יה�



ה ר? [ ה�י�ה ומ� מ* ]55או�
ק ר�ב-י ח� צ� י:  ב�ש*ם רDב�ה י- ב- ר�

יב".  ה�טו�ב "ב�רו���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ט- מ* ה� ו�
ה ב�ר�ב-י מ�ע9 תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש�ה יב� ק- ה ע9 ע� תיֵל�*�������h"� ,יִרֶּכ יּוׂש� ן מ-ש�ת�ה ש� עו� מ� ש- ,  ל� ב�נו�

ית כ�ל ע�ל ב- ית ח� ב- ח� ,  ש�ה�י�ה ו� פו�ת*ח�
י�ה ר:  ע�ל�יה� מ�ב�ר*���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ה� מ* או� ו�

א "ח�מ�ר�א ב� ין ל�ח�י*י ט� נ- ב� ן!"  ר� יהו� יד* מ- ל� ת� ול�

ם "ה��"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁשו�ת�ה י- ר:  ל-צ�מ�או� מ� מ* או�
."  נ-ה�י�ה ש�ה�כ�ל ב�רו���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ב-ד�ב�רו�
ר נ�ה:  ר�ב-י אמ� יו�
לשלשול> ה���戣����⼺⼯戣뾸`���� .ְךָפּוגורם <שיקויד�ק�ר-ים.  מ-מ*י חו�vector��H���㭠ᓤ㤸 ,"ץ

ר ה:  ר�ב-י אמ� ס* יו�
ם ול�כ�ל י- ן.  צ�מ*א ש�הוא מ� ה� ל�
ר בון:  ר�ב-י אמ� א�

ה ת� �"� .ָּתְלַכָא ְךָּלֶּׁשו� הו ד�ק�ר-ים מ*י ה� או�מ*ר?  מ�
א "ב�רו���p���倄懾俤懾俌懾侴懾"� .ָּתְלַכָא ְך ר� ב� י ש� ר�פואו�ת".  מ*

ית נ*י ת�נ�י א- ים",  "מ*י ת� ר- ק� ד�
ית א- נ*י ת�נ�י ו� ד�ק�ל-ים".  "מ*י ת�

ן ן "מ*י ד�מ�ר מ� ה* ים", ש� ר- ק� ת דו�ק�ר-ין ד� ה�מ�ר�ה.  א�
ן ין ד�ק�ל-ים", ש�ה*ן "מ*י ד�מ�ר ומ� א- צ� ד�ק�ל-ים.  ש�נ*י מ-ב*ין יו�

ברכות] ו פרק [סו ף


